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Lokalarkiverne har en nøglerolle i arbejdet 
med at bevare historien om gårdmøllerne.  

De 45 lokalarkiver, museer og lokalhistoriske foreninger i det tidligere 
Hjørring amt har tilsammen leveret over 140.000 fotos, der er tilgængelige 
på det landsdækkede arkiv.dk - men der er langt mellem billeder af nogle af 
de næsten 4.000 gårdmøller, der var i Vendsyssel for 100 år siden. Der er 
heldigvis stadig mange flere møllebilleder på væggene og i skuffer og skabe 
på de lokale arkiver. Men hvordan finder vi dem frem og sikrer, at de bliver 
bevaret til det videre arbejde med denne del af møllehistorien? 

Corona-krisen forsinkede arbejdet med at samle oplysninger om gårdmøller hos arkiverne 
- men til gengæld blev der tid til at se, hvad der kunne findes på nettet. Og her var der 
altså over 140.000 fotos. der kunne hentes med et par klik på computeren.


Men det varede dog ikke længe. før det blev klart, at der var nogle problemer ved det 
store, landsdækkende arkiv. Dels er det naturligvis endnu ikke alle lokalarkiverne, der har 
leveret materiale til arkiv.dk- dels kan det være svært at finde frem til de fotos, der faktisk 
handlede om gårdmøllerne. Hvis der fx. var et arkiv, der havde været meget aktivt og 
leveret 2-3.000 fotos til arkiv.dk, kunne man være nødt til at passere de første par 
hundrede fotos af konfirmander, brudepar, huse og personer, før der dukkede et par 
billeder op med vindmøller på. Mere om det sidst i nyhedsbrevet..


Den korte version af historien om gårdmøllerne er, at det hele begyndte mellem 1860 og 
1870 med stokmøllerne, der især blev almindelige langs Vestkysten og andre steder, 
hvor der var masser af vind. Senere kom vindroserne med de mange tætsiddende blade, 
der gav god udnyttelse af de mere moderate vindforhold længere inde i landet. Og til 
allersidst kom klapsejlerne, der nok var mere robuste end vindroserne - og som ellers 
mest var populære længere sydpå. Men der er meget af historien, vi ikke kender...  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Alle de tre mølletyper er der gode billeder af på arkiv.dk. (Her er de på 3 
fotos fra Lokalhistorisk arkiv for Tversted, Uggerby og Sørig). 



                                                     

Vi mangler stadig meget af historien... 

Der er indtil videre meget få konkrete oplysninger om, hvornår de enkelte typer gårdmøller 
dukkede op i de forskellige dele af Vendsyssel. Sandsynligvis begyndte lokale eller 
tilrejsende møllebyggere at opføre stokmøller på ladetagene få år efter at de store 
kornmøllers privilegier var ophævet i 1862. Vi ved også, at produktionen af stokmøller 
ophørte omkring 1910.


Det er mere usikkert, hvornår de første vindroser og klapsejlere blev taget i brug. De to 
vigtigste af de fabrikker, der leverede vindroser til Nordjylland (A.Jensen & Sønner i Nørre 
Sundby og A.F. Heidemann jun. i Hjørring) startede mølleproduktion i henholdsvis 1896 og 
1902. Men der blev også opført vindroser før den tid. I nyhedsbrev nr. 29 kunne man fx se 
foto af en vindrose på en gård i Flauenskjold allerede i 1892.


Meget tyder på, at klapsejlerne kom ind i billedet senere end vindroserne - og at mange af 
de klapsejlere, der nu kan ses på fotos i arkiverne, faktisk erstattede nogle af de tidligere 
opsatte vindroser, fordi  klapsejlerne var mere robuste.


I forfatteren Erling Kristensens erindringsbog "Mens vindrosen blomstrede" fra 1953 kan 
man til gengæld læse, at den første klapsejler blev rejst af en dristig maskinsmed på hans 
hjemegn nordvest for Vrå - før den første "vindrosemotor" blev stillet op. Men der er 
desværre ikke sat årstal på nogen af begivenhederne.


Det er der gengæld i en af de hidtil bedste kilder til oplysninger om gårdmøllerne i 
Vendsyssel - Børge Larsens artikel "Møller i Serritslev sogn"  (side 71-87 i "Fra land og 
by 6" Lokalhistorie fra Brønderslev og omegn"). Børge Larsen, der senere blev aktiv i 
Serritslev Lokalarkiv, var smed i Serritslev fra 1947 og med til både at vedligeholde de 
sidste gårdmøller - og tage flere af dem ned. 


Ifølge artiklen blev den første gårdmølle sat op i Serritslev sogn i 1894 - og der gik 9 år før 
der kom flere til - ialt 5 - i perioden 1903 til 1907.Måske var en af de fem møller den 
"bagvinder" herunder, som var afbildet i Børge Larsens artikel. Og i Nyhedsbrev  nr. 29 fra 
januar efterlyste vi billeder af tilsvarende møller.
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Et billede mere af en "bagvindsmølle" - og denne gang med adresse på. 

Et af de positive resultater af søgningen på arkiv.dk var billedet herover fra Tolstrup-
Stenum Lokalhistoriske Arkiv. Det viser "Kærsgård" på Tømmerbyvej 24 i Stenum.


Møllen på billedet er mindre skæv og "duknakket" at se på end møllen på det andet 
billede fra Serritslev - men det lidt spinkle stativ med de svajede ben (der blev 
sammenlignet med Eifeltårnet l Erling Kristensens bog) ligner det til forveksling. Der er 
heller ingen krøjevinger, for møllen retter sig selv ind efter vinden. 


Naturligvis kunne krøjevingerne være faldet af, men da resten af møllen ser meget intakt 
ud er det ikke sandsynligt. Billedet er taget i 1905, så møllen har været næsten ny - og 
årstallet passer meget fint med Børge Larsens oplysninger om møllerne i Serritslev sogn.


Der er heller ikke langt fra Tømmerbyvej i Stenum til Erling Kristensens barndomsegn på 
Holte Hede syd for Vrå - eller til Serritslev - så der har sikkert været flere møller af den 
slags på egnen. Men hvem der leverede dem er stadig et åbent spørgsmål.


Flere møller med "vindbrædder" i stedet for sejl eller klapper ! 

Søgningen på arkiv.dk gav også flere eksempler på møller, hvor klapsejlerens normale 
drejelige træklapper er erstattet af "vindbrædder" af træ. Foruden de 4 allerede kendte 
møller i Gjøl er der nu kommet 2 mere til - og desuden er der fundet 3 møller af samme 
type på billeder fra "Lokalhistorisk arkiv for Aaby sogn" lidt længere mod nord. 


                                                               3




                                                     

Det ene af de nye fotografier fra Gjøl-arkivet - med gården Vidtskuevej 97 - viser endnu 
engang, hvor gode billeder, der kunne tages for over 100 år siden 

Billederne af de tre møller på Aaby Mark er knapt så flotte - Til gengæld giver to af dem 
vigtige oplysninger om møllevingernes opbygning. På billedet t.v. (fra Kattedamsvej 106) 
kan man se, at vingernes "vindbrædder" er opbygget af smalle trælameller. (på de to af 
møllerne ser lamellerne ud til at ligge på tværs af vingerne - mens de på den nederste 
vinge ser ud til at ligge på langs).


Formentlig er møllevingerne her mere eller mindre defekte. Til gengæld ser de på det 
andet foto (Kattedamsvej 109) ud til at være intakte. Det kan ikke ses, om de sidder på 
langs eller på tværs af vingebjælkerne, De inderste sektioner fik formentlig ofte lov til at  
blive siddende, selv om møllen ikke var i brug.


Det samme var tilfældet på de bevarede ca. 300 år gamle stubmøller på den svenske ø 
ôland. Også her lod man ofte de inderste sektioner af "vindbrædder" sidde, når møllen 
atod stille. De øvrige vindbrædder blev så monteret i det omfang, der var brug for det med 
den aktuelle vindstyrke.
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Benny Christensen, DVS

mailadresse: bemctim@gmail.com

Se også mere om gårdmølle-projektet på DVS' hjemmeside www.vindhistorie.dk
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Hvordan kommer vi videre med historien om gårdmøllerne? 

Formålet med projektet er at skaffe mere viden om gårdmøllerne i Vendsyssel for over 
100 år siden - og den vigtigste kilde er de fotografier, der ligger i lokalarkiverne. Det er 
naturligvis langtfra alle billeder, der er lige vigtige. Det er de færreste af dem, der viser 
mølletyper, der hidtil ikke har været kendt eller beskrevet - som de fire billeder på side 3 
og 4. Men selv fotos af de mere almindelige mølletyper kan måske give værdifuld 
information om, hvornår møllerne kom til forskellige dele af Vendsyssel.


Det kan derfor være svært at vurdere, hvor meget de enkelte billeder giver af ny viden - 
og det vil vi i DVS naturligvis gerne hjælpe med. Men hovedsagen er, at billederne 
kommer frem i lyset. Det er derfor også fint, hvis der er flere billeder, der kommer til 
arkiv.dk, men vi skulle også gerne kunne finde dem igen - og her kan det om antydet på 
side 1 godt være problematisk. Lige nu ser det ud til, at det kun er nogle få procent af 
de over 140.000 billeder fra Vendsyssel, der ligger på det landsdækkende arkiv, der 
handler om vindmøller. Så det kan være temmeligt besværligt at finde dem,


Heldigvis åbner arkiv.dk også mulighed for at lægge links ind, så man kan finde frem til  
flere fotos om et bestemt emne.  Når man har fundet et foto med en gårdmølle kan der 
fx ligge et link til flere "landbrugsejendomme" eller "gårde". Et enkelt arkiv - Gærum 
Lokalhistoriske Forening og Arkiv - har indlagt et link til "Vindmøller/vindmotorer på 
taget eller ved ejendomme i Gærum før 1950". Når man har fundet det første foto 
med en gårdmølle, kan man med et enkelt klik finde frem til de øvrige 12 billeder af 
gårdmøller fra Gærum, der ligger på det landsdækkende arkiv -og sa kan man spare 
den videre eftersøgning. Meget bedre kan det næsten ikke gøres...


Vi håber, at der kommer mange flere gårdmøllebilleder frem, når arkiverne forhåbentlig 
for alvor kommer igang igen senere på året. Og skulle der allerede før den tid være 
dukket nye spændene fotos op hører vi naturligvis gerne om det.



